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KẾ HOẠCH 

Về việc tổ chức buổi báo cáo tốt nghiệp cho sinh viên khoá 2015  

–––––––––––– 

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao chất lượng Khoá luận tốt nghiệp của sinh viên các chuyên ngành thuộc khoa Cơ 

khí máy; 

- Nối kết các hoạt động của Khoa Cơ khí chế tạo máy với các doanh nghiệp, tạo điều kiện 

cho sinh viên tiếp cận với doanh nghiệp, thực hiện các đề tài tốt nghiệp phục vụ cho nhu cầu 

thực tế. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tổ chức đảm bảo đúng quy định. 

II. NỘI DUNG 

1. Đối tƣợng tham dự 

  - Tất cả Sinh viên đang làm Đồ án tốt nghiệp khoa Cơ khí máy ở HK2/ 2018-2019 . 

- Các sinh viên có quan tâm trong và ngoài Khoa Cơ khí CTM. 

- Giảng viên  khoa Cơ khí máy, và GV các khoa khác có quan tâm 

-Doanh nghiệp theo danh sách khách mời và các doanh nghiệp có quan tâm   

2. Thời gian và Địa điểm 

- Thời gian: từ 7:00 đến 12:30, Thứ Sáu  ngày 26/07/2019; 

- Địa điểm :  

III TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1 Cách thức tổ chức –tiến độ thực hiện 

- Từ ngày 18/06/2019 thông báo tới các giảng viên hướng dẫn, giảng viên phản biện, sinh 

viên tiến độ thực hiện chung; 

Kế hoạch chi tiết 

1. Thứ hai 8/7/2019 đến thứ tư 10/7/2019, SV nộp KLTN cho GV hướng dẫn. 



Mẫu Tờ nhận xét của GVH  có ghi đầy đủ các thông tin của đề tài. 

2. Thứ năm 11/7/2019 đến thứ sáu 12/7/2019, SV tự liên hệ với GV phản biện để nộp 

KLTN, bao gồm: 

- Bản thuyết minh đề tài (khổ A4) có chữ ký thông qua của GV hướng dẫn 

-  ản tóm t t  khổ A5) 

- Tập bản vẽ (nếu có) 

- File (thuyết minh + bản vẽ + poster), file video mô hình hoặc sản phẩm của đề tài (nếu 

có). 

- Mẫu Tờ nhận xét của GVP  có ghi đầy đủ các thông tin của đề tài. 

3. Thứ năm 11/7/2019 đến thứ sáu 12/7/2019, SV nộp file poster  hoàn chỉnh dạng BDF cho 

khoa theo đường link qui định. 

4.     Cung cấp thông tin  

 Link 1: dành cho Hội đồng chấm 

 https://drive.google.com/drive/folders/1w06Ngme-W5zGeUXGk0uNFxPPcIh_QdHG?usp=sharing 

Link 2: Dành cho in kỷ yếu, các phương tiện truyền thông 
https://forms.gle/eYb9nWsxHAeLehwQA 

5. Thứ hai 15/7/2019 đến thứ hai 22/7/2019, SV sửa chữa và bổ sung KLTN theo yêu cầu 

của GV phản biện (nếu có). 

6.Chủ nhật 21/7/2019, SV treo poster và đưa mô h nh lên sảnh t a nhà trung tâm  SV 

nhận poster tại VP Khoa  Cô Hương) và thực hiện treo poster, l p đặt mô h nh theo 

hướng dẫn của thầy Tân). 

Thời gian trƣng bày sản phẩm đồ án tốt nghiệp 

-  Thời gian: b t đầu 8h ngày 21/7/2019 

-  Địa điểm: sảnh tòa nhà trung tâm 

-  Sản phẩm trưng bày gồm: 

-  + Sản phẩm đề tài: máy, mô hình, thiết bị,… 

-  + Sản phẩm do mô hình, máy, thiết bị,… đó tạo ra 

-  + Poster khổ A1 ĐỨNG (594x841) 

-  Ghi chú: Các bạn Đoàn hội SV khoa sẽ chuẩn bị sẳn khu vực trưng bày, nam châm. 

Thời gian dọn sản phẩm đồ án tốt nghiệp 

https://drive.google.com/drive/folders/1w06Ngme-W5zGeUXGk0uNFxPPcIh_QdHG?usp=sharing
https://forms.gle/eYb9nWsxHAeLehwQA


-  Thời gian: b t đầu 8h ngày 27/7/2019 

-  Sinh viên chuyển sản phẩm và thu dọn khu vực trưng bày để trả mặt bằng cho 

nhàtrường 

-  Sau thời gian trên, nếu có thất lạc sản phẩm của đề tài sinh viên hoặc ảnh hưởng đến 

mỹ quan khu tòa nhà trung tâm, sinh viên tự chịu trách nhiệm 

4. Thứ hai 22/7/2019 đến thứ sáu 26/7/2019: triển l m poster và mô h nh. 

5. Thứ ba 23/7/2019 đến thứ tư 24/7/2019, SV nộp toàn bộ các tài liệu trên cho VP khoa, 

riêng các file của KLTN thì up lên theo đường link qui định. 

6. Thứ tư 24/7/2019, GVH  & GVP  nộp lại VP Khoa  Cô Hương) bản nhận xét KLTN. 

7. Thứ năm 25/7/2019: thư k  các HĐ nhận các mẫu biểu, hồ sơ và tổ chức cho SV chuẩn 

bị ph ng các HĐ chấm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. 

8. Thứ sáu 26/7/2019, lúc 7g: các hội đồng chấm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. 

9. Sau khi chấm  ong, Khoa sẽ tổng kết, công bố điểm, phát thưởng và bế mạc tại ph ng 

họp 2 t a nhà trung tâm. 

GHI CHÚ: 

- Ban Truyền thông Khoa chuẩn bị Livestream buổi bảo vệ. 

- Thứ bảy 27/7/2019: SV tháo poster và dọn dẹp mô h nh ở sảnh t a nhà trung tâm. 

Thành phần Ban tổ chức 

 - PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh  Trưởng Khoa CKM  Trưởng ban 

- ThS. Trần Quốc Hùng    Phó trưởng khoa  Phó trưởng ban 

- CN Hoàng Trà Hương    Thư k  khoa    Uỷ viên 

- ThS. Nguyễn Văn Sơn    Giảng viên    Uỷ viên  

- Ths Nguyễn Thanh Tân   Giảng viên    Uỷ viên 

3. Kinh phí tổ chức buổi bảo vệ 

- Trích từ kinh phí hoạt động khoa  theo quy định (theo dự trù đính kèm) 

 

Nơi nhận: 

- Lưu VP. 
TRƢỞNG KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Trƣờng Thịnh 

 

 



 

 
 

 

 

 


